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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” 

1.2.  FACULTATEA MEDICINĂ DENTARĂ/ DEPARTAMENTUL  1 

1.3. 
DISCIPLINA  PROTEZARE TOTALA Curs optional: PROTEZAREA PE IMPLANTURI A 

EDENTATULUI TOTAL 

1.4.  DOMENIUL DE STUDII : Sănătate - Reglementat sectorial în cadrul Uniunii Europene 

1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINA DENTARĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei/materiei obligatorii/ PROTEZARE TOTALA optionale din cadrul disciplinei: 

PROTEZAREA PE IMPLANTURI A EDENTATULUI TOTAL 

2.2 Locaţia disciplinei: Aleea Barajul Iezer, nr 8, sect 3, Bucuresti 

2.3. Titularul activităților de curs: Prof .Univ.  Dr. Elena PREOTEASA 

 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic: Prof.univ.dr. Marina IMRE 

 

2.5. Anul de   

studiu  

An VI 2.6. Semestrul XI (2 

serii) 

XII (1 

serie) 
(peste 40 

studenţi/

serie) 

2.7. Tipul 

de evaluare 

Examen 2.8. 

Regimul 

disciplinei 

DS 

 

 

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) – învăţământ modular 
 

Nr. ore pe 

săptămână 

2ore/7 sapt din care :  curs 2 ore/7 sapt Stagiu clinic  

Total ore din planul 

de învățământ 

14 ore/serie Din care :  curs 14 

ore/serie 

 Stagiu clinic  

Distributia fondului 

de timp 

    ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 ore 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 

teren 

7 ore 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 5 ore 

Tutoriat 7 ore 

Examinări 3 ore 

Alte activități 4ore 

Total ore de studiu individual  36  

Total ore pe semestru  50 

Numărul de credite  2 



 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Cunostinţe de  

- anatomie si fiziologie privind structurile orale si maxilo-faciale  

- tehnologia realizarii protezarilor conventionale fixe şi mobile 

- principii si tehnici de chirurgie preprotetică 

- evaluari clinice si prin tehnologii moderne 

4.2. de competențe Să cunoască  

- biomaterialele si tehnicile utilizate în protetica si implantologie 

- dispozitivele medicale si componentele lor, utilizate in protezarile pe implanturi 

- tehnici de examinare si diagnostic general si oro-dentar/managementul pacientului 

edentat total in vederea protezarii pe implanturi 

- notiuni privind tehnicile moderne de protezare pe implanturi a edentatului total si 

subtotal: tipurile, principiile, posibilitatile clinice   

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfășurare a cursului Amfiteatru minim, computer, videoproiector 

5.2. de desfășurare a stagiului clinic Cabinete de protetică cu unituri dentare, materiale şi 

instrumentar specific acestor tehnici de protezare 

Sala de curs, materiale demonstrative pentru activitati 

practice 

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

Competențe profesionale si abilităţi dobândite de student:  

- să poată stabili un diagnostic complex al edentatului total, in functie de 

caz (cu precizarea unor elemente implicate in tratamentul protetic pe 

implanturi) 

- să poată stabili statusul oral la edentatul total, complicatiile prezente cu 

impact asupra tratamentului protetic pe implanturi 

- să poată stabili necesitatea unor tratamente preprotetice pentru 

optimizarea conditiilor de supraprotezare pe implanturi a edentatiei totale 

- să poată preciza indicatia alternativa de tratament prin protezare fixa si 

supraprotezare pe implanturi in raport de complexitatea cazului (varsta, 

status general, particularitati orale, conditiile de echilibru) 

- să poata identifica situaţiile clinice cu risc crescut şi să le direcţioneze 

către cei care au competenţele necesare rezolvării cazului (interventii ample 

chirurgicale) 

- să cunoasca etapele clinice si de laborator in vederea realizarii protezarilor 

fixe si supraprotezarilor pe implanturi ale edentatului total, in diferite 

situaţii clinice 

- să poată da indicatii privind tratamentul protetic pe implanturi,  prevenirea 

unor accidente si complicatii  

- - sa poata realiza intretinerea protezarilor pe implanturi. 

Competențe transversale (de 

rol, de dezvoltare profesională, 

personale) 

- Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor 

de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de 

realizare aferente şi a riscurilor posibile 

- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară 

şi aplicarea de tehnici de relaţionare în cadrul echipei şi în relaţie cu 

pacientul 



- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de 

comunicare şi formare profesională asistată 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

5.1. Obiectivul general - Dobândirea noţiunilor generale si specifice, referitoare la edentaţia 

totală raportata la aceasta alternativa de tratament protetic 

- - Stabilirea celor mai eficiente mijloace de comunicare cu pacientul şi 

perfecţionarea deprinderilor necesare examinării pacienţilor în vederea 

stabilirii unui diagnostic corect in edentaţia totală in vederea protezarii pe 

implanturi 

5.2. Obiective specifice - Conceperea corecta a unui plan de tratament prin supraprotezare pe 

implanturi, ca etape si tehnici adecvate, pentru diverse forme clinice de 

edentaţie totală 

- Capacitatea de a preciza planul de tratament prin supraproteze pe 

implanturi, in raport cu situaţia clinica, cu gradul de complexitate si 

complicatiile prezente. 

- Insusirea abilităţilor practice pentru intelegerea si parcurgerea etapelor 

clinice de evaluare si de tratament protetic al edentatiei totale prin 

supraproteză pe implanturi. 

 

8. Conținutul 
8.1. Curs Sem XI (Seria III) Sem 

XII (Seria I, II) 

Metode de predare Observații 

Curs 1 Notiuni si principii generale 

comparative in protezarea totală 

conventională si in supraprotezarea 

pe implanturi in contextul actual: 

avantaje/ dezavantaje, elementele 

structurale in supraprotezarea pe 

implante/sistemele de ancorare in 

supraprotezarea pe implante. Tipuri 

de implanturi utilizate in protezarea 

edentatului total. 

Expunerea interactivă a materialului informativ 

conform programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point, workshop, 

demonstratii practice 

2 ore/curs 

Curs 2 Evaluarea pacientului 

edentat total si subtotal in vederea 

protezării pe implanturi: examenul 

clinic, al  modelelor de studiu, 

wax-up, examenul radiologic 

(OPG, TC, CBCT cu simularea 

aplicarii implantelor), examenul 

funcţional  

Expunerea interactivă a materialului informativ 

conform programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point, workshop, 

demonstratii practice 

2 ore/curs 

Curs 3 Conceperea protezarii pe 

implanturi a edentatului total. 

Etapele clinice in protezarea fixa 

pe implanturi: aspecte clinice si de 

laborator. Exemplificari clinice si 

discutii. workshop  tematic. 

Expunerea interactivă a materialului informativ 

conform programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point, workshop, 

demonstratii practice 

2 ore/curs 

Curs 4 Conceperea supraprotezarii 

pe implanturi a edentatului total: 

etapele clinice si de laborator. 

Exemplificari clinice si discutii. 

workshop  tematic. 

Expunerea interactivă a materialului informativ 

conform programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point, workshop, 

demonstratii practice 

2 ore/curs 



Curs 5 Supraprotezarea pe 2 

implanturi in edentatia totala 

mandibulara. Aspecte clinico-

tehnice, complicatii si remedieri. .  

Expunerea interactivă a materialului informativ 

conform programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point, workshop, 

demonstratii practice 

2 ore/curs 

Curs 6. Exemplificari clinice si 

discutii. workshop  tematic.  

Curs 7. Exemplificari clinice si discutii. 

workshop  tematic. Examen final 

 

Curs 7. Exemplificari clinice si 

discutii. workshop  tematic.  

Curs 7. Exemplificari clinice si discutii. 

workshop  tematic. Examen final 

 

 

8.2. Stagiu clinic Metode de predare Observații 

SC 1 Prezentarea unor aspecte 

practice privind instrumentarul, 

materialele si simularea unor 

tehnici si etape din cursul 

protezarilor pe implanturi 

Expunerea interactivă a materialului informativ 

conform programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point, 

demonstratii practice 

 

…….   

Bibliografie curs şi stagiu clinic 

1. 1. Cursul predat (Prof univ dr Elena Preoteasa si colab.). 

2. 2. Mihaela Păuna, Elena Preoteasa – Aspecte practice în protezarea edentaţiei totale – Ed Cerma Bucureşti 2002, 

reeditata 2005, 2007. 

3. 3. Elena Preoteasa – Aspecte clinice şi terapeutice la edentaţi total cu modificări ale statusului oral, Editura 

universitara „Carol Davila”, 2005. 

4. 4. Elena Preoteasa – Examinarea pacientului in vederea protezarii totale, Ed Cerma, 1999.  

5. 5. Elena Preoteasa, L S Muntianu, M Meleşcanu, A M Ţâncu, Evaluarea diagnostică a gradului de 

dificultate a edentatului total, Medicina stomatologica, 2004, vol 8, nr 4, p 23-29. 

6. 6. Elena Preoteasa, M Gavan, C T Preoteasa, C Murariu-Magureanu, Ranforsarea bazelor acrilice cu agenţi 

fibrilari şi cu pulberi. Studii clinice şi experimentale, Ed. CERMAPRINT, 2008.  

7. 7. Elena Preoteasa, Mihaela Marin, Marina Imre, Henriette Lerner, Cristina Teodora Preoteasa. 

Patients' satisfaction with conventional dentures and mini implant anchored overdentures. Rev Med 

Chir Soc Med Nat Iasi 2012 Jan-Mar;116(1):310-6.  

8. 8. Laura Iosif, Elena Preoteasa - Stomatita protetica. Actualizari in etiologie, diagnostic si tratament. Editura 

universitara „Carol Davila”, Bucuresti, 2013. 

9. 9. Elena Preoteasa, Marina Imre, Cristina Teodora Preoteasa –A 3-year follow-up study of overdentures 

retained by mini-dental implants, Int J Oral Maxillofac Implants, 2014, 29(5):1170-1176. 

10. 10. Elena Preoteasa, Marina Imre, Henriette Lerner, Ana Maria Tancu and Cristina Teodora Preoteasa 

-Narrow Diameter and Mini Dental Implant Overdentures, Chapter 11in Emerging Trends in Oral 

Health Sciences and Dentistry, Prof. Mandeep Virdi (Ed.), InTech, (2015), DOI: 10.5772/59250. 

Available from: http://www.intechopen.com/books/emerging-trends-in-oral-health-sciences-and-

dentistry/denture-and-overdenture-complications 

11. 11. Elena Preoteasa, Cristina Teodora Preoteasa, Laura Iosif, Catalina Murariu Magureanu and Marina 

Imre. Chapter 9. Denture and Overdenture Complications, in Emerging Trends in Oral Health 

Sciences and Dentistry, Prof. Mandeep Virdi (Ed.), InTech, (2015), DOI: 10.5772/59250. Available 

from: http://www.intechopen.com/books/emerging-trends-in-oral-health-sciences-and-

dentistry/denture-and-overdenture-complications. 

12.  

Publicatii din literatura de specialitate de actualitate pe tema protezarii edentatului total, accesare baze de date : 

- Journal of Prosthetic Dentistry 

- British Dental Journal 

http://www.pubfacts.com/author/Elena+Preoteasa
http://www.pubfacts.com/author/Mihaela+Marin
http://www.pubfacts.com/author/Marina+Imre
http://www.pubfacts.com/author/Henriette+Lerner
http://www.pubfacts.com/author/Cristina+Teodora+Preoteasa
http://www.pubfacts.com/detail/23077914/Patients-satisfaction-with-conventional-dentures-and-mini-implant-anchored-overdentures.
http://www.pubfacts.com/author/Elena+Preoteasa
http://www.pubfacts.com/author/Marina+Imre
http://www.pubfacts.com/author/Cristina+Teodora+Preoteasa
http://www.intechopen.com/books/emerging-trends-in-oral-health-sciences-and-dentistry/denture-and-overdenture-complications
http://www.intechopen.com/books/emerging-trends-in-oral-health-sciences-and-dentistry/denture-and-overdenture-complications
http://www.intechopen.com/books/emerging-trends-in-oral-health-sciences-and-dentistry/denture-and-overdenture-complications
http://www.intechopen.com/books/emerging-trends-in-oral-health-sciences-and-dentistry/denture-and-overdenture-complications


- Gerodontology 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 
Cursurile sunt coroborate cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului, fiind adaptate permanent la noile cerinte si 

tehnologii, fiind organizate in acest sens si workshop-uri tematice. 

 

10. Evaluarea 
Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală 

Curs Examen teoretic oral, 

insotit de prezentari 

power point a unor 

abordari recente din 

literatura de specialitate 

pe tematica programei 

analitice 

- cunoştinţe pentru nota 5 

– cunoaşterea elementară 

a problematici protezarii 

pe implanturi a 

edentatului total. 

Raspunsurile să nu 

conţină erori grave. 

- cunoştinţe pentru nota 10 

– cunoaşterea aprofundată 

a problematici protezarii 

pe implanturi a 

edentatului 

total.Răspunsuri corecte 

la toate întrebările. 

Examen oral 55% 

Stagiu clinic Prezentări tematice power 

point. Demonstratii 

practice 

 25% 

Prezentări clinice si 

discutii. Demonstratii 

practice 

 25% 

Standard minim de performanță 

● Cunoaşterea noţiunilor elementare şi a procedurilor in restaurarile protetice pe implanturi a edentatului 

total. 

 
Fisa disciplinei se va adapta in functie de evolutia pandemiei COVID-19 

 

 
Data completării: 

 

16.09.2020 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de 

seminar 

Prof.Univ.dr.Elena 

PREOTEASA 

Prof.Univ.Dr. Marina IMRE 

 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 



Data avizării în Consiliul 

Departamentului:23.09.2020 
                         Prof. Univ. Dr. Marina IMRE 

 

 


